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1. Vdru Jiirve Kooli arengukava20lg -2024ja seletuskiri arengukava juurde ning
arvamuse andmine.

Reet Kangro tutvustas hoolekogule arvamuse andmiseks esitatud V6ru Jiirve Kooli
arengukava 2019 - 2024 projekti ja selle juurde k?iivat seletuskirja (nimetatud dokumendid
lisatud protokollile). Tegemist on ttiiesti uue dokumendiga, mis on koostatud viieks aastaks ja
vastavalt juhendile liihike ning konkreetne. Lisaks on koostatud seletuskiri, kus kirjutatakse
arengukava paremaks m6istmiseks lahti. Suuremaks arenguliseks muudatuseks on kooli vana
hoone renoveerimine ja kooli muutmine lisaks dpetusele toetavaks keskuseks koostoos
Rajaleidjaga. Seda pdhjustab i.ihelt poolt dpilaste arvu viihenemine ja teiselt poolt kaasava
hariduse ga seotud muudatused.

Anneli Miinniste tegi ettepaneku kiita heaks Vdru J2irve Kooli arengukava 2019-2024 ja
seletuskiri.

Otsus 1: kiita heaks Vdru Jiirve Kooli arengukava 2019-2024 projekt ja seletuskiri (poolt 6,

vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud hoolekogu liiget).



2. Koostiiii Rajaleidjaga.

Vdru Jlirve Kooli direktor Reet Kangro tutvustab koostdri vdimalusi Rajaleidjaga. Suvel
koostatud Rajaleidja juhiga Mereli Mtindmetsaga mudel, kuiclas kaasavat haridust rakendada
V6ru koolides/Vdrumaal. Mudeleid tutvustatud ka V6ru Linnavalitsusele. Suundumus on
Jiirve Koolist kujuneb eritoe keskus koos toimetuleku- ja hooldusdppega ning Rajaleidjast
kujuneb kompetentsikeskus. Suurimaks muutuseks on Jiirve Koolis tocjtavate
tugispetsialistide poolt tavakooli dpetajate ndustamine.

Hoolekogu liikmed toetasid koost66d pidades seda oluliseks kooli iiitkusuutlikkuse ia
vajaduse seisukohalt.

3. V6ru Jiirve Kooli investeeringu taotlemine.

V6ru Jiirve Kool ja linnavalitsus on alustanud koostdod HTM-iga, et renoveerida V6ru Jiirve
Kooli vana koolihoone vdi see lammutada jaehitada uus hoone eritoe 6petamiseks. Selleks on
HTM-il EL raha, mida on vdimalik taotleda lOO%-liselt (kui on abik6lbulik tegevus). See on
pikk protsess, aga hoolekogu pidas viiga vajalikuks ruumide kaasajastamist, mis kajastub ka
uues arengukavas.

4. Jooksvad kiisimused

28. septembri 2018lastevanemate iildkoosolekul hoolekogu 201712018 6a tiiii aruande
esitamine.

Helin Kdivsaar andis tilevaate 201712018 hoolekogu tciriplaani tditmisest. Tddplaan oli:

l.Lastevanemate tildlistis kiisitluse liibi viimine, mis teemadel soovivad V6ru Jiirve kooli
lapsevanemad saada koolitust.

2. Lastevanematele viiljasdidu konaldamine teistesse koolidesse ja/vdi intellektipuudega
noortega tegelevatesse asutustesse Eestis, kaasatud Vdru Jiirve kooli direktor.

3. Perede kaasamine Erasmus*projekti tegevustesse intellektipuudega laste ja tiiiskasvanute
tervislike eluviiside propageerimine, teadlikkuse kasvatamine kogukonnas.

4. Koosttioarendus MTU Toetuskeskus Meielaga, kuhu liihevad kooli l6petanud
intellektipuudega noored?

Arutati, et viiljasdit jiii konaldamata, kuna Maarja koolis vastuvdtja Helle Kiind oli
haigestunud. Samuti arutati koolituse vastu huvipuudumist.

Erasmust projekti tegevustesse kaasati vanemaid ja pereliikmeid. Projekti kohta jagati
jooksvat infot, tegemist tervislike eluviise propageeriva projektiga ja see on pakkunud
dpilastele suurt huvi. Pildid tegevustest koolis seinal ja mdned pildid kodulehel.

Meielaga koostodd peetakse oluliseks, sest ldpetanud noorte suundumine tdciellu vdi
kogukonda elama on viiga oluline pere seisukohalt ja noore enda tuleviku ptirast. Heameel on



Meiela eduka projekti tulemuse piirast, mis vdimaldas osta 2 maial-iiva ttinavale ialaiendada
teenuseid.

Lepiti kokku, et aruande kannab lastevanemate iildkoosolekul ette hoolekosu esimees.

Kool tegi taotluse linnavalitsusele uue bussi ostmiseks.

Seoses sellega, et Vdru Jtirve kooli buss on risna liibi sdidetud ja on j?ilinud dpilastega
sditmisel teepeale, tegi kooli direktor taotluse uue koolibussi ostmiseks. V6ru linn aitab
sdiduvahendi koolile soetada, tingimused esitas Urmas Rri<ibine.

Koosoleku juhataja

lallkiril

Koosoleku protokollij a

lallkiril

Helin KdivsaarAnneli Miinniste


